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Plats och tid Lycksele fredagen den 28 oktober 2005 kl 10.00-12.00  

  
Deltagare Lars Ohlsson, ordförande 

Lilly Bäcklund, vice ordförande 
Monica Svärd 
Fred Jonsson 
Kjell Emilsson, ersättare 
Lise-Lotte Olsson, ersättare 
Berit Johanson, sekreterare 
 

  
Elisabeth Hedlund Deltagare från lokal 

samverkansgrupp Per Renström 
Kjell Olsson 

 
Utses att justera Lilly Bäcklund 
 
Justeringens plats  och tid Socialförvaltningen  
 
Sekreterare .......................................................................    Paragrafer  8 - 17 

Berit Johanson 
  
....................................................................... Ordförande 
Lars Ohlsson 
  
......................................................... ................................................................ Justerande 
Lilly Bäcklund  

______________________________________________________________ 
 
§ 8 

 
Tecknande av Samordningsförbundet Lycksele 
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar 
 
att bemyndiga ordförande och verkställande tjänsteman att var för sig teckna 
Samordningsförbundets firma. 
 
 
________ 

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 
 
Attesträtt 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar 
 
att ge attesträtt för Lars Ohlsson och Berit Johanson   
 
 
_________   
 
§ 10 
 
Förslag till verksamhetsplan 2006 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar  
 
att uppdra till samverkansgruppen att utarbeta ett förslag till 
verksamhetsplan för 2006.  
 
 
_________   
 
§ 11 
 
Ekonomiska förutsättningar för 2006 
Enligt beslut kommer Västerbottens läns landsting och Lycksele kommun 
att lämna bidrag med en miljon vardera under 2006. Hur mycket 
Försäkringskassan kommer att bidra med under 2006 är ej bestämt utan 
kommer att tas upp i Försäkringsdelegationens sammanträde under 
november månad. 
 
Samordningsförbundet Lycksele 
att bordlägga beslutet kring ekonomiska förutsättningarna eftersom det idag 
inte finns erforderliga beslut. 
 
att uppdra till representanter från respektive verksamhet till nästa 
sammanträde lämnar namn på revisorer enligt förbundsstadgan. 
 
 
_________   
 
 

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12 
 
Förslag till Budget 2006 
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar 
att uppdra till lokala samverkansgruppen att utarbeta ett förslag till budget 
för 2006 
. 
att uppdra till Lise Lotte Olsson att för  Försäkringsdelegation tydliggöra 
behovet av att företrädare för Försäkringskassan har mandat och 
delegationsrätt att företräda Försäkringskassan i lokala samverkansgruppen  
 
 
_________   
 
§ 13 
Delegationsrätt för köp av tjänster 
Med delegering avses att samordningsförbundet överför självständigt 
beslutanderätten dvs ger i uppdrag att fatta beslut på Samordningsförbund i 
Lyckseles vägnar i vissa ärenden 
 
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar 
Att verkställande tjänsteman Berit Johanson får delegationsrätt motsvarande 
tre basbelopp. Delegationen återges som en anmälan till styrelsen. 
 
 
_________   
 
§ 14 
Uppföljningsbara mål 
Protokoll 2005 § 6 ”samordningsförbundet ger i uppdrag till Lokala 
samverkansgruppen att ge förslag på två uppföljningsbara mål” 
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar att anta följande mål för 
verksamheten: 
 
1. En gemensam individuell handlingsplan skall finnas inom två månader 
för alla personer där en utredning har påbörjats av FAS-gruppen. 
 
2. 50% av de som har en individuell handlingsplan skall ha en egen 
försörjning efter två år. Med försörjning menas arbete eller studier. 
 
3. 75% av de som berörs av individuell handlingsplan skall uppleva en 
högre livskvalité efter två år 
 
__________    

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 15 
 
Rapport från verksamheten 
Rapport gavs från det pågående arbetet med rekrytering av samordnare och 
coacher till verksamheten 
Rapport gavs från mötet och erfarenhetsutbytet om finansiell samordning i 
Stockholm den 18 och 19 oktober. Mötet var en arrangemang av 
Arbetsmarknadsstyrelsen, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. 
Deltagarna från Samordningsförbundet, Lycksele var Lars Ohlsson, Kjell 
Olsson, Gunilla Moritz, Elisabet Jonsson, Fred Jonsson och Berit Johanson.  
 
 
__________  
 
§ 16 
 
Reglemente för arvoden till ledamöter i styrelsen 
Samordningsförbundet Lycksele för finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser paragraf 2005:4 upphävs. 
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar  
att Lycksele kommuns arvodesregler skall gälla för ledamöter i styrelsen för 
Samordningsförbundet Lycksele 
att ge Berit Johanson i uppdrag att till nästa sammanträde lämna förslag på 
arvoden för ordförande och vice ordförande 
 
 
_____________  
 
§ 17 
 
Sammanträdesplan 2006 
Följande sammanträdesplan gäller för 2006: 
Torsdagen den 2 februari 
Torsdagen den 2 mars 
Torsdagen den 6 april 
Onsdagen  den 3 maj 
Tisdag – torsd 30 maj – 1 juni, i kombination med konferens i Finnspång 
Fredagen den 22 september 
Onsdagen den 8 november 
Onsdagen den 6 december. 
 
 
__________   
 

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


